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Processo seletivo Nutricionista
2 mensagens
Nutricionista xxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com>
Para: gabinete@caparao.mg.gov.br

26 de maio de 2021 10:17

Olá, tudo bem?
Sou uma das candidatas ao cargo publicado. Como sou de outra cidade, posso enviar títulos de critérios para
avaliação, por aqui?
E onde será postado a lista dos concorrentes?
Também gostaria de saber se a minha inscrição está ok. Não achei no site descrito no edital.

Desde já agradeço o
retorno.
Atenciosamente,
Silvana Letícia
Gabinete do Prefeito (Caparaó - MG) <gabinete@caparao.mg.gov.br>
Para: Nutricionista xxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com>

26 de maio de 2021 15:35

Prezada xxxxxxxxxxx, boa noite.
A Prefeitura de Caparaó agradece o seu contato e se sente honrada pelo interesse em nosso processo
seletivo. Em relação aos seus questionamentos, informamos que:
1) Não é possível o envio de títulos e outros documentos por e-mail, tendo em vista que o Edital nº. 004/2021, que

rege o processo de seleção citado, prevê a realização de sessão pública para entrega de títulos (Anexos II e V),
objetivando dar transparência à coleta de títulos dos candidatos. Contudo, é possível que você envie seus títulos
por procurador (a procuração deverá vir acompanhada de firma reconhecida em cartório ou documento de
identificação original, para verificação da assinatura), ou, ainda, por Correio (os documentos devem ser enviados
autenticados ou com os originais, para conferência, às custas do próprio candidato);
2) A divulgação das inscrições se dará no dia 28/05/2021 e poderá ser acessada na página do Processo Seletivo,

disponível
em
https://caparao.mg.gov.br/publicacoes/atos-da-gestao/processos-seletivos/processosseletivos/2021-3/pss04-21;
3) Após preencher o formulário, é enviado um e-mail de confirmação da inscrição ao seu e-mail cadastrado.

Orienta-se verificar as Caixas de Spam ou Lixo Eletrônico.
A Comissão de Seleção permanece à sua disposição.
-Atenciosamente,
Comissão Permanente de Seleção - CPS
Prefeitura de Caparaó - MG
(32) 3747-1026 / 3747-1282
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